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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (1) كتاب الجنائز - شرح: الموطأ

 شرح: باب: غسل الميت
 الشيخ / عبد الكريم الخضير

 

وصددح   نم نددا محمددهلل وأشدد   لدد   ،والصدد و والمدد ى أشدد  ألشددرء اانمرددان والمرمددش   ،الحمددهلل ر رب اللددالم  
  واإلكراى.  را ذا الج ل واغفر لشحاضري ،فر لش خنا واجزه أنا خ ر الجزانالشهى اغ ألجمل  ،

 :-رحم  هللا تلال -قال المؤلف 
 : غمل الم ت: اب :كتاب الجنائز
مددل  ددي غ   -صددش  هللا أشردد  ومددشى-أدد  مالدد  أدد  جلفددر مدد  محمددهلل أدد  ألمردد  أل  رمددول هللا  حددهلليني رح دد 

ارية تمرمة المختراني أ  محمهلل م  م ري  أ  ألى أطرة اانصد ألميوحهلليني أ  مال  أ  أل وب م   ،قمرص
:  قددال امنتدد حدد   تو  ددت  -صددش  هللا أشردد  ومددشى-قالددت: هللخددل أش نددا رمددول هللا  -رضددي هللا تلددال  أنهددا-
مد   اشد ئ  ألو  ،اكدا ور   اآلخدروجلش   ي وا ،رأل ت  ذل   مان ومهللر  إألو ألكير م  ذل   األو خمم   اي ي   اغمشنها))

 تلني  حقوه إزاره. ((ألشلرناها إراها)):نا حقوه  قال أأطا ، شما  رغنا ألذناه :قالت (( آذنني إذا  رغت    ،كا ور
  -رضددي هللا أنهددا- أل  ألمددمان منددت أمددر    -رضددي هللا أندد - كددر  ألمدديهللا مدد   حددهلليني أدد  مالدد  أدد  أمددهللو 

يدى خرجدت  مدألت مد  حضدرها مد  المهداجري   ،حد   تدو ي -رضدي هللا تلدال  أند -غمشت أل ا  كر الصهلل ق 
 .ال :المرهلل  هل أشي م  غمل   قالواشهلل هلل  ، وا   هذا  وىصائمةإني  : قالت

 رغمشنها وال م  ذوي المحرى المرألو ولر  ملها نمانإذا ماتت  رقولو :وحهلليني أ  مال   ألن  ممع ألهل اللشى 
 .موجهها وكف ها م  الصل هلل ممت  ممحر  منها وال زوج  شي ذل   ، شي ذل  منها ألحهلل

 .ارممن  ألرض     ألحهلل إال نمانهش  الرجل ولر  ملإذا  :-رحم  هللا- قال مال 
كد  رغمدل صدفة ملشومدة ول لدذل ولدر   ،موصدوء نولدر  لغمدل الم دت أندهللنا شدي :-رحمد  هللا- قال مالد 
  رطهر.

يقول  أجمعين.نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،وبارك على عبده ورسولهوسلم وصلى هللا  ،الحمد هلل رب العالمين
الكسففر  :ويقففول ابففن ةتيبفف  ،الكسففر   بففالحتو و نففا  ج   أو َجنففا    جمفف  "نددائزكتدداب الج" :-ه هللا تعففالىرحمفف-المؤلفف  
بفالحتو  ،بالكسفر للفنعش ،الحتو للميت نحسهبو  ،بالكسر للنعش وهو السرير الذي يحمل عليه الميت :لاويق ،أفصو
نفففا   بالكسفففر للفففنعشمفففن ذكفففروه  وهفففذا جفففارم علفففى مفففا ،للميفففت نفففه هفففو أل ؛أن األعلفففى لىعلفففى واألسفففحل لىسفففحل. ج 
بففالحتو الففذكر وبالكسففر   جاجففود   يعنففم م ففل مففا ةففالوا فففم َدجاجفف  ،ألنففه هففو األعلففى ؛وَجنففا   بففالحتو للميففت ،األسففحل
ود أنهفم يفذكرون لهفذا المقصف ،و الفذي ففم أسفحل البئفر، والمفايالماتو الذي فم أعلى البئر ،وو والمات، والماياألن ى
 .منها وهذا وأم ل  نظائر
  "م تغمل ال : اب" :يقول



2 
 

، طالفب أبفمعلفم بفن الحسفين بفن علفى بفن  بفن جعحفر بفن محمفد "أ  مال  أد  جلفدر مد  محمدهلل  حهلليني رح "
-والحسففين سففبو رسففول هللا  ،بففن الحسففين  يففن العابففدين ، وجففده علففمالبففاةر وهففوأبففوه محمففد  ،الصففاد  وهففجعحففر 

 .-رضم هللا عن الجمي -بن أبم طالب ، وأبوه علم -صلى هللا عليه وسلم
ذا الحفدي  مرسفل هف "غمدل  دي قمدرص -صدش  هللا أشرد  ومدشى-جلفر م  محمهلل أد  ألمرد  أل  رمدول هللا أ  "

 دي  -أشرد  الصد و والمد ى-مدل النمدي غ  "عفن عائشف   إال فم رواي  سعيد بفن عحيفر فوصفله طأو أرسله روا  الم
هفذا الخبفر ففم  ؟صأو وعليفه ةمفي ايعنفم هفل يلسفل مجفرد   ،هفذه مسفأل  أخفر   حفن نعفميعنم غسل غيفر ك   "قمرص
ر إلفى عفور  الحفم : السفن  المجتمف  عليهفا تحفريم النظفعبد البفر ففم االسفتذكار ابنقول ي ،غسل فم ةميص :يقول

ففف ن غسففل فففم  ،هإال وعليففه مففا يسففتر  ايلسففل ميت ففأن وال يجففو  ألحففد  ،اكحرمتففه حي فف اوحرمفف  المففؤمن ميت فف ،والميففت
 ؟هأو كل   ،ه حسنوستره كل    ،فحسنةميص 
 .......طالب:
  ال .رأي  هبعد في

، يل م من الستر هو ستر العور  اوأةل م ،ه حسنوستره كل    ،للضمير المضاف إليه ؟ألي شمء (كل)اآلن التوكيد 
ن دون لمففال عففور  لففه  ،دون السففب  فأهففل العلففم يففرون أنففه ال عففور  لففه أمففا مففا ،فففأك ر اهففذا بالنسففب  لمففن بلفف  سففبع  

ن كان ،السب  ن كان أن ىأ اذكر   ويلسله النساء وا   .هذا عندهم ،و الذكور وا 
ذلك  إن صو هذا فيحتمل أن يكون  :يعنم حدي  الصاد  عن أبيه عن عائش  يقول ،إن صو هذا :مول الباجيق

-وةفد روي عفن عائشف   ،هفذا كفالم البفاجم ،يعنم فليره يجفرد ،-عليه الصال  والسالم-بالنبم  اخاص   ،له اخاص  
رسول هللا  أنجردندري  وهللا ما :فقالوا -عليه الصال  والسالم-سل النبم غ الما أرادو  :التأنها ة -رضم هللا عنها

نفدري أنجفرد  وهللا مفا ،تىو المفهفذا دليفل علفى أنهفم يجفردون  ؟مفن  يابفه كمفا نجفرد موتانفا -صلى هللا عليفه وسفلم-
النوم حتفى  عليهم ألقى هللا اختلحوا المف ؟أو نلسله وعليه  يابه كما نجرد موتانا -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

صلى هللا -رسول هللا  اغسلوا" :م من ناحي  البيت ال يدورن منه،  م كلمهم مكلإال وذةنه على صدره منهم رجل ما
يصففبون فففو   فلسففلوه وعليففه ةمففيص -صفلى هللا عليففه وسففلم-فقففاموا إلففى رسففول هللا  "فففم  يابففهيعنففم  -عليفه وسففلم
ومحمففد بففن إسففحا  الكففالم فيففه ألهففل  ،هففذا تحففرد بففه محمففد بففن إسففحا  ،القمففيص بأيففديهم ويففدلكون دون  ،القمففيص

يعنفم ففم األحكفام ال  ؟يعنفم هفذا مفن السفير  أو مفن األحكفام ؟كفالم هفل يحتمفل تحفرده أو ال يحتمفلال ،العلم طويل
م السففير أو فففم يففدخل ففف ا الخبففرلكففن هففل هففذ ،فففم السففير إمففام ،وفففم السففير إمففام عنففد أهففل العلففم، تحففردهيحتمففل 
والتحسفير والحضفائل وغيرهفا هفل  والسفيرالملفا ي  أحاديف نهفم يتسفاهلون ففم : إيقفول أهفل العلفم ايعنم لم ؟األحكام

 ؟اشرعي   اولو تضمنت حكم    يتعلق بالسير يقصدون بذلك السير التم هم مجرد أخبار أو عموم ما 
 طالب:........

فف ،حكففم شففرعمكففن هففذا ل تكلمففون يو  ،غفف و  مففن اللفف وات غفف و  حنففين عففنيتكلمففون  انففم لمففيع ،اشففرعي   اتضففمن حكم 
هفذا داخفل ففم  :أو نقفول ؟يشترط له ما يشترط لروا  األحكام ان هذ: إهل نقول ملانم ضمن الل و ،أحكام ال لىع

عليفه الصفال  -يعنم هذا األصل فيه أنه خبر عفن وففا  النبفم  م ل الحدي  الذي معنا ؟هل فم ةبولهالسير ونتسا
أنهم يتساهلون  معناهمن األحكام إال إذا تساهلوا فم أحادي  السير فهل  اوما حصل لكنه تضمن حكم   ،-سالموال
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تقبفل األخبفار التفم ال  ،مجفرد اخخبفار علىصور أو أنه مق ،اأحكام   تتضمن ولو  فم كتب السير    بجمي  ما يرو 
يعنفم  ،األحكفامرجفال يطلبه  اشرعي   اضمن حكم  ويبقى أن ما ت ؟شترط فيها رجال األحكامي لم ولو اأحكام   تتضمن

 يا مهم  هذه مسأل ال ،األحكامعلى أساس أنها مجرد أخبار عاري  عن  -الصال  والسالم عليه-خصائص النبم 
ومفنهم مفن يشفدد  ،أخبفار السفير  يتسفاهلون فيهفا ،ألن بعضهم يطلق التساهل فم أحاديف  السفير والملفا ي  ؛إخوان

ن أهل الحدي  فيطبق عليها ةواعد  تجدون من يصن  فم صحيو السير  يفأتم بأخبفار  اولذ ؛مجرد أخبار كانتوا 
ال تنطبففق عليهففا ةواعففد المحففد ين   ا حلقففمففألنففه يقتصففر علففى الصففحيو  ففم بينه ؛محقففود غيففر مترابطفف  فيهففا حلقففات 

القفدح ففم أحفد  تتضفمن نعم األخبار التفم ،وبعض الناس يشدد فيها نعم مجرد أخبار الحمد هلل فيها سع ، يحذفها
 .الت بت فيهاال بد من 

 مففففففففففا ال تقففففففففففبلن مففففففففففن التففففففففففوار   كففففففففففل
 لفففففففففففروا  وخفففففففففففو كفففففففففففل بنفففففففففففان  جمففففففففففف  ا             ج

  ج
 ج

األخبففار  ،هفذا م فلالت بفت ففم  مفن ففال بفد ،تعفرف المؤرخفون هففذا ديفدنهم يمفدحون،ألنفه يفذمون و  ؛هفذه ت بفت فيهفا
لكفن إذا  ،عام  أهفل العلفم يتسفامحون فيهفا ،اشرعي   اكم  ح تتضمنوال  ،لتسلي  وما أشبه ذلكلو  لالعتبارالتم تسا  

ال كيف  نحفر  بفين األحكفام ا  و  هفذا ال بفد مفن أن تطبفق عليهفا القواعفد ،حالل وحرام وواجب ا؛شرعي   احكم   تتضمن
اآلن لو  ؟السل الميت متجرد  يهل معنى هذا أنهم كانوا يجردون موتاهم ف :وعلى هذا نقول فم هذا الخبر ؟يروالس   

 ااعتمففاد   ؛ يابهففا جففردواو جئففت بأبيففك أو بأمففك أو بأختففك أو ب وجتففك  ،فففم ملسففل  أمففوات ون عنففا  يابففهأتينففا بميففت 
 م، نعم؟كانوا يجردون موتاه همنوأ ،على هذا الخبر

 .......طالب:
ودخلفت  ،ل أبفمهذا أبم وأريد أن أشارك ففم غسف :لكن تصور المسأل  عملي  ةلت ،ري نظمسأل   اأنت ةد ترضاه

ذا و   ؟نعم، شمءعليه  ما ، يابه مجردون هم ا 
 .......طالب:

 نعم؟ ؟من  يابه كما نجرد موتانا -صلى هللا عليه وسلم-يا أخم أنجرد رسول هللا  لكن هنا كما نجرد موتانا،
 طالب:......

 ؟التجريد وه ماالتجريد معروف  أطلقإذا ال هو 
 .طالب:......

يقففدح فففم  االتحففا لكففن هففذا  ،موجففود االتحففا  ،كففالم مففن عبففد البففر هفيفف ،  المجتمفف  عليهففاالسففن ،سففبق نقففل االتحففا 
لكفن الكفالم  ،علفى كفل حفال مسفأل  العفور  ال يجفو  النظفر إليهفا ال حفم وال ميفتإسفحا ،  ابفن ذكفره الحدي  الذي

ال بد مفن حمفل التجريفد ففم على أنه ال يجو  النظر إلى عور  الحم وال الميت ف اتحقناإذا  فم محهوم التجريد هنا،
ويبقفى  ،يعنم ين ع القميص الذي يستر كامل البفدن ،هذا الخبر إن صو على أنه تجريد ج ئم وليس بتجريد كلم

حنيحففف  أن يجففرد الميفففت وال يلسففل ففففم  ممالففك وأبفف ولفففذا السففن  عنفففد ؛ر العفففور  التففم ال يجفففو  النظففر إليهففاتسففمففا ي
مف  مفا  كفامال   اتجريفد   ون يجفرد مأنهف مالفكو   حنيحف ممراد أبهل  ،ميصهيلسل فم ة :وةال اخمام الشافعم ،ةميصه

 ن بهم هذا.ظي ال ؟أنه ال يجو  النظر إلى عور  الميت كالحم االتحا  علىمن  نقل ابن عبد البر
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نسفيب   "اانصداريةأ  محمهلل م  م ري  أد  ألى أطردة المختراني  تمرمة ألميم   أل وبوحهلليني أ  مال  أ  "
-قالدت : هللخدل أش ندا رمدول هللا  اانصدارية"بنفت الحفار   :ويقفال ،بنفت كعفب ،نسيب  بفالحتو :الويق ،لتصليربا

هفذا هفو المعفروف أنهفا  ،المشفهور أنهفا  ينفب كمفا ففم صفحيو مسفلمو  "امنتد حد   تو  دت  -صش  هللا أشر  ومشى
، -ال  والسففالمعليففه الصفف-وهففم أكبففر بنففات النبففم ، بففن الرعيفف   وج أبففم العففاص ،هففذا فففم صففحيو مسففلم ، ينففب

 :سيرين بهذا اخسناد عن أم عطيف  ةالفت بنماجه عن أيوب عن  ابنفم سنن  ،وكانت وفاتها فم أول سن   مان
 تإال أنها سفمي ،لحدي  بلحظها ...أم كل وم فقال ابنتهونحن نلسل  -صلى هللا عليه وسلم-دخل علينا رسول هللا 

: فهفل نقفول ،علفى شفرط الشفيخين -حفدي  ابفن ماجفه-حفدي  الو  ،فم مسلم  ينفبسميت بن ماجه أم كل وم و افم 
وةفففد عرفففت بتلسفففيل  ،ن أم عطيفف  حضفففرت غسففل البنتففين: إأو نقففول ؟والبنففت  ينفففب ،فففم الصفففحيو أصففو ن مففاإ

أو  ؟د صفحيواسفنواخ ،داعفم لنفوهم الفروا  الو  ،علفى شفرط الشفيخين صفحيو وسفند ابفن ماجفه ؟األموات من النساء
 واحفد ؟ القصف أن اللحظ يوحم بأن و فم صحيو مسلم ال سيما  اجه وهم والصحيو مابن مافم سنن  ن ما: إنقول

ةال به  ،على كل حال كونها حضرت غسل البنتين ةيل به ، يشم منه أن القص  واحد اختالفأدنم  هفي يعنم ما
لفى أن هنفاك لكفن كفون القصفتين بلحفظ واحفد يفدل ع ،وليس ببعيفد ،لروا  ال قات من الوهمل صيان  بعض أهل العلم

حضفر مفوت  -عليفه الصفال  والسفالم-لكن النبم  ،نها رةي  ال  ينب وال أم كل وم: إبعضهم يقول ،من البعد ءشم
 .-الصال  والسالم عليه-لم يحضرها  ،فم غ و  بدرنعم؟ كي ؟ رةي ؟ وفا  

ونقففل النففووي  ا(())اغمددشنهاألمففر دليففل مففن ةففال بوجففوب تلسففيل الميففت  "((اغمددشنها)) :منتدد   قددالاحدد   تو  ددت "
لكنفففه  ،ل الميفففت فففرض كحايفف يلسففتعلففى أن النففووي  اخجمفففاعنقففل  ،جمففاع علففى أن غسففل الميفففت فففرض كحايفف اخ

نعفم الجمهفور علفى  ،عند المالكيف  حتفى أن القرطبفم مفنهم ذكفر أنفه سفن  شديد ف ن الخالف مشهور ذهول ،ذهول
هففففو فففففرض واجففففب  ،الل الميفففت، يلسففففتمعنفففى أن كففففل األمفففف  تشفففترك فففففم  ،أنفففه فففففرض كحايفففف  لفففيس بحففففرض عففففين

متساهل كما هو  -رحمه هللا تعالى-والنووي  ،لكنه ال على العيان إنما على الكحاي  ،األمر فيه  ابت ))اغسلنها((
 .فم مسائل الخالف فيها مشهور نقل اخجماع  ،فم نقل اخجماعمعروف 

 طالب:.......
 ال، صاحب المحهم، شيخه أبو العباس.

د ااغمشنها ي ي  )) ؟ترتيبلتخيير أو للأو هذه ل ((األو خمم   اي  اغمشنها ي  )) إ  )) ايعنفم سفبع   ((ألكيدر ألو األو خمم 
اغمشنها )) ترتيفبلإنما هو ل تخييرلل  ليس اإذ   ؟التشهم أو الحاج و  يعنم هل هذا مرده إلى االختيار ((رأل ت  ذل 

دد)) إن كحففت الفف ال  بهففا ونعمففت ((اي ي دد ،ن إ ((األو خمم  لففم ن إ اأو سففبع   مففتإن كحففت الخمففس  بهففا ونع لففم تكفف  
 .ترتيبلال ال  فهو ل تك   

 طالب:.......
 .رع األذكر  ما ،اذكر أرعع   نه مابدليل أي اد يقط  على وتر، ال 
: البفر ةفال ابفن عبفد ،واالختيفارتشفهم لوليس مرد ذلفك ل ،إلى ذلك داعي  الحاج يعنم إن رأيتن  ((ت  ذل  إ  رأل))

إ  )) ،ولففو لففم ينظفف  الميففت بالسففب  ال يفف اد عليهففا ،السففب  ولففو لففم تكفف  يعنففم ،ةففال بمجففاو   السففب  اال أعلففم أحففد  
معفروف وهفو نبفت  ((اكدا ور   اآلخدرووجلشد   دي ))وهفو شفجر النبفق  السفدر جمف  سفدر ، ((ذل   مدان  ومدهللر رأل ت 
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لتطيفب  ((مد  كدا ور ائ  ألو شد  اكدا ور   اآلخرو ي  اجلش ))أو هذه شك  ((م  كا ور ائ  ش  ألو اكا ور  ))طيب الريو 
كفان  ألنفه لفو ((اكدا ور   اآلخدرو دي  اجلش )) :ولذا ةال ؛وطرد الهوام كما يقول أهل العلم ،تصليب البشر و  ،الرائح 

مففاذا  ،نكفر  ففم سفيا  األمفر اجعلفن اكفافور  ؟ تعنفم مفاذا اعلفى كفال حفال كفافور   ،اللسفالتبقيف  بففم األولفى لفذهبت 
مففن  ءفالكففافور بهففذا السففيا  أو شففم ،يعنففم النكففر  هففذه تصففد  فففم أي جفف ء منففه ؟األمففرتقتضففم النكففر  فففم سففيا  
 شمددا  :قالددت"أعلمننففم  )) ددآذنني((يعنففم مففن غسففلها   (( ددإذا  ددرغت ))شففك لأو هففذه ل اإذ   ،الكففافور ال فففر  بينهمففا

 مففناخ ار لحقففو معقفد واألصفل ففم ا ،هففذيل  للف اوكسففره بحفتو الحفاء،  حقففو  "و أأطانددا حقدو "أعلمنفاه   رغندا ألذندداه"
 : قدال و أأطاندا حقدو "نحسفه  اخ ار ،ويطلفق هنفا ويفراد بفه اخ ار ،الموض  الذي يعقفد فيفه اخ ار مفن البفدن ،البدن

فهففو  ،الشففعار الففذي يلففم شففعر البففدن مباشففر  ،والشففعار الففذي يقابففل الففد ار ،اشففعار   اجعلنففهيعنففم  "((ألشددلرناه إردداه))
يعنففم هففم  ((األنصففار شففعار)) :ةففال -عليففه الصففال  والسففالم-النبففم  ألنصففاراومففن فضففائل  ،الففذي يباشففر الجسففد

مففن أخفذ هفل ي إ اره، نقففول:  تعنفم بحقفو  ((ألشددلرنا إردداه)) ،يعنفم هفم أةففرب النفاس إلفم ،شفعري وجلففدي لفون بالفذين 
كفففر الصففالحين كمففا ذ بآ ففارجففوا  التبففرك  ابتنففه هخشفففعار  عطيفف ألم   حقففو  -عليففه وسففلمصففلى هللا - ء النبففمإعطففا

أمفا  ،-الصفال  والسفالمعليفه -وهفو النبفم  ،البركف  فيفهلكنه خاص بمن جعفل هللا  ،راحهذا ذكره جل الش   ؟ال رةانم
 ،ما فعلوا هذا ،وال أحد وال ابن عمر بكر وال عمر بو، ال أأنهم فعلوه ولذا ال يعرف من خيار هذه األم  ؛غيره فال

 .وهللا أعلم ،-الصال  والسالم عليه-  وهو النبم عل هللا فيه البركخاص بمن ج ،فدل على الخصوصي 
 .  بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينن ،وبارك على عبده ورسوله وسلم وصلى هللا


